Hei kaikki MAFin uutiskirjeen tilaajat,
Ensimmäiset kuukaudet MAF Suomen ensimmäisinä palkkalistoilla olevina lähetteinä ovat nyt takana.
Lämmöllä muistelemme vielä kevään ja kesän seurakuntavierailuja. Te lähettävät seurakunnat ja yksityiset
tukijat mahdollistitte meidän lähettämisemme uudelle työkaudelle. Oli mukava huomata kuinka paljon vielä
lähetysinnostusta löytyy. Puhuimme kevään aikana arviolta yhteensä 7000-8000 ihmiselle - lapsille, nuorille
ja aikuiselle - noin 45 minuuttia MAF Tansanian työstä.
Jarkko palasi heinäkuussa Tansaniaan reilua kuukautta ennen muuta perhettä ja lensi pienkoneella joka
viikko ennen perheen paluuta.

Tarinoita näiltä retkiltä on luettavissa MAF Tanzanian Facebook sivuilta –pian myös MAF Suomen Facebookja kotisivuilta (maf.fi) . Meillä on myös uudet MAF Tanzanian nettisivut (maf-tanzania.org), joilta löytyy
yleistietoa ohjelmastamme.
Jarkko oli heinä- ja elokuussa ainoa pilotti Tansanian ohjelmassa, uuden pilotin odotellessa lupakirjaa ja
toisen pilotin ollessa kotimaanjaksolla. Alku ei ollut helppo, sillä koneessa on ollut lukuisia teknisiä
ongelmia mm. radiot eivät toimineet, jarru hajosi, polttoainetankki vuosi ja öljysäiliön korkin tiiviste ei
pitänyt. Näistä kuitenkin selvittiin ja kaikki lennot saatiin tehtyä suunnitellusti. Toinen koneemme on ollut
maalauksessa ja mittariston päivityksessä Kenian Nairobissa , jossa työskentelee suomalainen Hannu
Heinonen nimenomaan mittareiden parissa avionics workshopin päällikkönä. Toivomme saavamme koneen
takaisin Tansaniaan lokakuun alussa.

Lentotyön ohessa kaikki ovat palanneet takaisin Afrikan arkeen niin kotona, koulussa kuin toimistolla.
Menee aina hetken aikaa totutella huonoon sähköön, alhaiseen vedenpaineeseen ja kylmään veteen, sekä
tietysti ruokavalikoimaan. Sää on lämpenemään päin ja kohti kesää mennään. Olemme kaikki voineet
hyvin. Normaalisti suhteellisen rauhallisella kotikylällämme on kuitenkin tapahtunut tällä viikolla hyvin
huolestuttavia asioita – aseellinen ryöstö sekä paikallisten lasten kidnappauksia, mikä tietenkin herättää

kylällä suurta turvattomuutta. Ylipäätään levottomuudet ovat Tansaniassa lisääntyneet monen jäätyä vaille
työtä. Pyydämme rukousta rauhan ja turvallisuuden puolesta.
Ohjelmassa ja MAF Tansanian työssä katsomme vahvasti tulevaisuuteen. Uusien safareiden ja lentokenttien
rakentaminen on erityisen hidas prosessi. Tämä työ täytyy kuitenkin tehdä, jotta kaikista vaikemmissa ja
pimeimmissä olosuhteissa elävät heimot ja ihmiset saisivat avun. Jarkon työhön ohjelman johtajana kuuluu
organisoida tätä työtä. Ensi kuussa onkin luultavasti luvassa erilaisia neuvottelumatkoja puskiin ja
maakuntiin hoitamaan lupa-asioita kuntoon. Rukoilethan erityisesti näiden vierailujen puolesta.

Strategiassamme on kaksi aluetta erityisesti painopisteenä. Sukuma-heimon alue Serengetin
luonnonpuiston länsipuolella sekä uudet Masai-alueet – erityisesti Etelä-Masai alue. Sukuma-heimon alue
on erityisen pimeä paikka, jossa on paljon taikauskoa. Ihmiset pelkäävät käyttää terveydenhuoltopalveluja
ja koulutustaso on alhainen. Tänne on kuitenkin hankala saada lupia. Alueella elää mm. ns.Watoturupaimentolaisheimo, joka irtaantui Masai-heimosta Serengetin toiselle puolelle kauan sitten. Näillä heimoilla
on eri kieli, mutta samanlainen elämäntapa. Voisiko evankeliumi yhdistaa heidät uudelleen?
Toinen uusi työalue, Etelä-Masai alue, on monin tavoin jäljessä Pohjoiseen Masai-alueen verrattuna.
Kristinusko ei ole saanut merkittävästi jalansijaa, koulutus ja kehitystaso on alhainen ja
terveydenhuoltopalvelut ovat kaukana. Visio on olemassa, mutta sen toteuttaminen vaatii paljon työtä,
koska resurssit ovat rajalliset ja pitää tarkkaan miettiä miten ne käytetään. Jotta lentäminen voi toteutua,
vaaditaan paljon paperityötä ja monenlaisia kykyjä. Monesti MAF-työssä juuri ydintehtävä, eli lennot,

saavat julkisuutta, mutta niiden toteuttamiseksi taustalla on paljon äärimmäisen tärkeää näkymätöntä
työtä.

